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  เวนิส เมืองแห่งสายน ้า และ ความรัก 

  อินบรูคส์ มนต์เสน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น ้าอินส์  

  ซาลส์บวร์ก เร่ืองราวอมตะของละครบรอดเวย์ 

  ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติท่ีดึงดูดความเรียบง่ายท่ีสมบูรณ์แบบพร้อมดั นด้นออกค้นหา 

  มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย 

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณข์องเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส ์(Swan Knight) 

  แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป 
  ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น ้ารอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง 

  ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL) 

  ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ 
          

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  

22.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

วันที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส 
02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371/EK135 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 05.35-09.05 น.*.*.*. 
13.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว   
 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส..จากนั น 

น้าท่าน ล่องเรือ ไปตามล้าคลองสู่ท่าซานมาร์โค น้าท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค  
มหาวิหารซานมาร์โค  ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่  เก่าแก่มากว่า 
800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่้ารวยและมีอ้านาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โค
โปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่าท่านละ 800.- บาท (1 ล้าสามารถนั่งได้ 5-6ท่าน)*.*.*. 
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ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สามของการเดินทาง       เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้า

อินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียน
แอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น ้าอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้ง

สมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั งขึ นเพ่ือร้าลึกถึงการถอนกองก้าลัง
ทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..น้าท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของ
ยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั นล่างและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั นบน 
แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   น้าท่านชมหลังคา
ทองค้า (GOLDEN ROOF) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 
หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ้าเมือง โรงแรม
โกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั นสูงจาก

ต่างแดนหลายท่าน  
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ของการเดินทาง         ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ก เพ่ือเดินเล่นในเมืองเก่าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ ้าแบบเมืองใดในโลก 
ชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ใน
ภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค  
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลก
แสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บ้าน
เล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง
พันคนมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนใน

เมืองนี ตั งอยู่บนเนื อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้าง
ลดหลั่นเป็นชั นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั งสูง
ชันเหนือผืนน ้าจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ มีแต่ทางเดิน
แคบๆ ผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั นๆ ขึ นไปตามไหล่เขาเท่านั น ดินแดนแถบนี พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานาน
ตั งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กช่วงแรกในทวีป
ยุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันที่หมู่บ้านฮอลสตัท 
  *.*.*. อิสระอาหารเที่ยงและค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*. 
 
บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแคว้นทางตอน

ใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั งยังเป็น
ศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศ
เยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนั นน้าท่านชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอัน
รุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซ่ึงถือ
เป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าและเป็นที่ที่ดีที่สุดส้าหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็น

ตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส้าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย 
ที่พัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง       มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทะเลสาบทิทิเช ่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั นน้าท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมือง
เล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น้าท่านเดินทาง..ขึ นชม
ความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ 
SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  
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หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม้าทั งไปและกลับ หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใช้
ระยะเวลาในการขึ นและลงนานกว่าปกติ) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง 
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซ่ึงตั งอยู่ในเขาป่าด้า BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให้

ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกากุ๊กกรู 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง        แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น ้าตกไรน์ – ดูไบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่้องการนั่งกระเช้าขึ นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มตั งแต่ 32 CHF *.*. 

น้าท่านลงจากเขาเพ่ือเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมาก
ที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี  

เที่ยง  *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือทีจ่ะได้มีเวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ *.*.*. 
บ่าย ..ชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซ่ึง

แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึง
ทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งท้างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ ที่ 
16 แห่งฝรั่งเศส น้าท่านเดินข้ามสะพานไม้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น 
(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม
แม่น ้า “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั นน้าของ
สวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั นน้า ช็อคโกแลต มีดพับ
วิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) 
เมืองศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการธนาคารที่ส้าคัญ และ
ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 
กิโลเมตร)  ...อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน ้าตกไรน์ (RHEINFALL) ได้เวลาอันสมควร..น้าท่านเดินทางสู่
สนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086 /EK370 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง          ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 06.25 - 11.45 น. *.*.*. 
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21.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
****_ - - _ **** 

 
 

หมายเหตุ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ นราคาของภาษีน ้ามันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง และคา่วีซา่ ** 
 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่้ากว่า 12 
กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่้ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

20-26 มิ.ย. 
3-9 ก.ค. // 26 ก.ค.-1ส.ค. 
7-13 ส.ค. //4-10 ก.ย. / 18-24 
ก.ย. 
2-8 ต.ค. // 9-15 ต.ค. // 19-25 
ต.ค. 

42,999.- 8,500 

 
อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ 
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและ
งานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท้าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค้านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) 
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ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั นไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่ง
ขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ล้านบาท]เท่านั น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 

อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทาง 
สายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 35.- ยูโร 
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8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณี
ถ้า 

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
ข้อมูลเบื องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนใน

การขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได ้(กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
3. ส้าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนนิเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ้านักหรือศึกษาอยูเ่ท่านั น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่า้กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค้าร้องขอท้า
หนังสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไมต่่้ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
9. ค่าขึ นยอดเขาทิตลิต 92 CHF 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช้าระเงินค่ามัดจ้า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

ช้าระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั งหมด 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง   
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป  คืนมัดจ้าทั งหมด  

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง) 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน  ยึดค่ามัดจ้าเต็มจ้านวน  
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 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั งหมด 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่ 
บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไป
ช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อนการเดินทาง 
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋วหรือค่าตั๋วเครื่องบิน
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ 
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัว
เครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผู้ใหญ่ ) และ/ 
หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม 
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) 
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต  
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือ
ทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ 
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 
แต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ช้าระเงินมัดจ้า
หรือทั งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านั น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี  
 เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้า 

ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั งมิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั งสิ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวน้มีใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ 

หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยัน 

การเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั นได้ 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณโีปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่น - เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความ

และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 
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ข้อความซึ่งถือเปน็สาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเที่ยวพร้อมทั งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั งนี ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทนประจ้าประเทศไทย (โดยไม่
จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้
ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 
บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นา้พาการเดินทางในครั งนี ” 
 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าอิตาล ี

ใช้เวลาท้าการอนุมัตวิีซ่าประมาณ 15 วันท้าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทตูและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั งกับบรษิัททัวร์ จะตอ้งท้าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ้านวน 15 คน ขึ นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้
ก้าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั น ถา้หากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันทีก่้าหนดได้ อาจมีค่าใช้จา่ยเพิ่มเติม (Premium) ดังนี   
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จา่ยเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท  
 
**ทั งนี  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น ผู้เดินทางต้องช้าระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวซ่ีาอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งาน เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช้ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามา
ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จา้นวน 3 ใบ (พื นหลังขาวเท่านั น ถา่ยไม่เกิน 6 เดือน
ห้ามสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
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**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทา้รายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชีขั นต่า้ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบัญชี
ไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบญัชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั น)  

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า passpost (เจ้าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกบัสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใช้ทั ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอยา่งหน่ึงไมไ่ด้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เท่านั น) 
3.2.1. ต้องท้าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั น 
3.2.2. ถ่ายสา้เนาสมุดบัญชี หรอื Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จา่ยให้ เช่น ส้าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชีฝากประจา้ และบัญชียอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการทา้งาน  
-เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุตา้แหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท้างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 
-นักเรียนหรือนกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กา้ลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
-ส้าเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอา้เภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบ
ส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์มารดามาด้วย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอา้เภอต้นสังกดั (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบ
ส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จาก
อ้าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้มีอา้นาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท้าจดหมายชี แจงวา่ท้าไมไม่มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่า้กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั งสองท่าน (เฉพาะควิเด่ียวเท่านั น) 
 

7. ท่านไม่จ้าเป็นต้องเซ็น รับรองส้าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั น 
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
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ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ้า 
ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ละท่านที่ต้องกรอกให้ครบทั งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส้าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 
ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ้าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ที่อยู่ปัจจุบนั / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 

อาชีพปัจจุบนั / ชือ่และที่อยู่บริษัท / ต้าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ที่ท้างาน / วันเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 20 ปี ชื่อ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 

*กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 
 


